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EL BIRLIĞI ILE, YAŞANMIŞ GERÇEKLIK
ÇALIŞANLAR TARAFINDAN, ÇALIŞANLAR IÇIN – 

Schattdecor, yıllar geçtikçe gelişen bir kurum kültürüne 
sahiptir. Şirketimiz, yurt dışında kurulan temsilcilikler, yeni 
inşa edilen fabrikalar ve aramıza katılan yeni çalışanlarla 
birlikte sürekli büyüme ve değişim içindedir. Büyümemizle 
birlikte ne değişti? Kurum kültürümüzün bir parçası olarak 
neleri koruyabilir ve neleri korumak isteriz?

Bunlar, 1998’de kendimize sormaya başladığımız sorular-
dan bazılarıydı. Üzerine çokça düşündükten sonra, yönetim 
ekibi, bu süreci çalışanlarımıza bırakmaya karar verdi. 
Yaşanmış tecrübelerin, kurum kültürümüzü yansıttığından 
ancak bu şekilde emin olabilirdik. Çalışanlarımız, temel 
değerlerimizin neler olduğu üzerine birçok çalışma yaptı. 
Schattdecor, 1985 yılında kuruldu. O zaman attığımız 
temel üzerinden, bugün dünya çapında faaliyet gösteren 
uluslararası bir işletme haline geldi. Schattdecor bünyesin-
de kendimizi eşsiz ve özel hissediyoruz ve bunun gelecekte 
de böyle kalmasını istiyoruz.

Burada yazılan satırlar bir özet ve miras niteliğinde değildir. 
Daha çok, yaşayan kurum kültürümüzün günümüzdeki bir 
görüntüsü olup, süregelen gelişimimizin bir göstergesidir.

Roland Auer
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Schattdecor tartışmasız olarak kar etmeyi hedeflemiştir. 
Her işletme kar etmelidir. Buna karşılık çalışanlarının da 
tatmin edici bir gelir hakkı vardır. Yine de bu ekonomik 
gereklilikler bizim için yeterli değildir.

İşletmenin geleceğinin kalıcı olarak güvende olması için, 
müşterilerimizin, birlikte çalıştığımız insanların, tedarikçi-
lerimizin ve finans kuruluşlarının uzun vadedeki memnu-
niyetleri esastır. Bu nedenle, Schattdecor sadece bir iş yeri 
değil, herşeyden önce içinde kendimizi insan olarak gelişti-
rebileceğimiz bir dünyadır. Dolayısıyla, İşletmenin içinde ve 
dışında dürüstlük ve adaletle güçlendirilmiş sağlam kişisel 
ilişkiler kurmak için çabalarız.

Kendimizi üretken bir topluluk olmaya ve aynı zamanda 
işimizden zevk almaya odaklarız. Pazar lideri olarak sorum-
luluklarımızın bilincindeyiz. Yaratıcılıkta sürekliliği, kalite 
hedeflerimizde ise çağa uygunluğu gözetiriz.

Kar odaklı bir işletme, hedeflerine ancak bu ayrıntılarla 
ulaşılabilir.

H E D E F L E R I M I Z
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Biz, yüzey uzmanıyız. Güzel dekorlar oluşturuyoruz ve 
bundan mutluluk duyuyoruz. Geliştirdiğimiz ahşap, taş 
ve fantazi dekorlarla yüzeyleri zenginleştiriyor ve yeniden 
şekillendiriyoruz. 

Tasarımlarımızla dünya çapında milyonlarca insanın ev ve 
işyerlerine renk ve estetik katıyoruz. Ayrıca üstün kaliteli, 
ekonomik mobilyaların ve parkelerin üretimine de katkıda 
bulunuyoruz. Bizi harekete geçiren ve motive eden bu 
bilinçtir.

Müşterilerimize itinalı ve zamanında teslimat yapmaya 
büyük önem veririz ve bunu başarmak için gerekli olan 
üretim kapasitesini tesis etmek temel sorumluluğumuz-
dur. Ürettiğimiz dekorlar ile doğa ve ağaç korunmaktadır. 
Ayrıca çevreci üretim yöntemlerimizle, doğanın korunma-
sına da aktif olarak katkıda bulunuruz. 

Global pazarlardaki farklı kültürlere karşı saygılıyız. Kültürel 
alışverişi bir zenginleşme olarak görürüz.

M I S Y O N U M U Z
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Birlikte çalıştığımız insanlar, müşteriler ve tedarikçiler 
arasında ayrım yapmayız. Bizim için tüm ilişkilerimiz eşit 
öneme sahiptir. Kalıcı bağların ancak eşit haklara sahip 
kişiler arasında olabileceğine inanırız.

Schattdecor için kalite ve hizmet, boş söylemler değil, üre-
timin tüm kademelerindeki yoğun işbirliğinin sonucudur. 
Güveni bu şekilde oluştururuz.

Bir anlaşmazlık olduğunda tüm taraflarla birlikte sebep-
lerini araştırır, adil bir çözüm için çaba gösteririz. Göster-
diğimiz tüm çabalara rağmen birlikte çalışmak mümkün 
olmuyorsa bunu kabul ederiz.

Adımızı başkalarını yok sayarak değil, dostane ve mesleki 
ilişkilerle duyururuz. Hedeflerimize ancak hep birlikte 
ulaşabiliriz. Başarılarımızı beraber kutlar, hatalarımızı 
öğrenmemiz gereken fırsatlar olarak görürüz. 

Toplumun bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz. İtibarı-
mız bizim için önemlidir. Üretim merkezlerimizde komşu-
larımızla, yerel yönetimlerle ve halkla açık ilişkiler kurarız.

O R T A K L I Ğ I N  İ L K E L E R I
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İşletmemizde bireyselliğe önem veririz. Her türlü grup-
laşmayı olabilecek en alt düzeyde tutarız. Değişimi teşvik 
ederiz. Uyulması gereken kurallar ve normlar bizim için 
engel değil, özgür girişimciliğin zeminini oluşturur.

Düşüncemiz birlik olmaktan yanadır. Tüm çabamız depart-
manlar arası iletişimi güçlendirerek, bir bütünün parçası 
olabilmelerini sağlamaktır. Tüm faaliyerlerimizde büyük 
resmi görmeye önem veririz.

Şubelerimiz yürüttükleri faaliyetlerde kendi sorumluluk-
larını taşırlar ve biz onlara mümkün olan her türlü desteği 
veririz. Temel değerlerimizin yurt dışındaki iş arkadaşları-
mızın kültürel kimliklerine ve özgüvenlerine saygı duyarak 
şirket genelinde benimsenmesine gayret ederiz.

Bizde hiç kimse bulunduğu pozisyondan dolayı öncelikli 
değildir. Bulundukları yere, çok çalışma, profesyonellik 
ve başarı ile gelirler. Yönetim kadromuz, ekibini yalnızca 
işgücü olarak görmezler. Onları birikimlerine göre akıllıca 
değerlendirip geliştirilebilir bireyler olarak görürler. Lider-
liğin bizim için anlamı, ekibin inanç ve güvenini kazanmak 
ve tüm güçleri ile görevlerini yerine getirmelerini sağla-
maktır. Liderlik, önce insana değer vermek, onların kaygıları 
ve sorunlarıyla ilgilenmektir.

Ö R G Ü T  V E  Y Ö N E T I M  İ L K E L E R I



06
Kurum kültürümüzün çok özel olduğunun ve değişimin 
gelişmeye devam ettikçe gerçekleşeceğinin farkındayız.

Gelecek umut vaat ediyor ve bize birçok fırsat sunuyor. 
Ancak hiç kimse beş yıl sonra ne olacağını bilemez. Biz 
şuan sahip olduğumuz değerleri gelecekte de korumayı 
hedefliyoruz. Broşürümüz tam da bu amaç için oluşturul-
du. Burada yazılı olan temel değerlerimizin bizlere şimdi 
ve gelecekte rehber olmasını istiyoruz.

Kurum kültürümüzü muhafaza etmek ve grubumuza buna 
benimsetmek bizim görevimizdir. Burada çalışnalarımıza 
düşen asıl görev ise temel değerlerimizi yaşatamadığımız 
anda bunu bize açıkça söylemeleridir. İş ortaklarımızdan da 
aynı desteği göreceğimizi umut ediyoruz.

G E L E C E K  U M U T  V A A T  E D I Y O R
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